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Onderwerp 
Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. de Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030 vast 
te stellen; 

2. de begroting 2016, via de 6e begrotingswijziging, te wijzigen door € 
150.000 extra beschikbaar te stellen voor de versnelde ontwikkeling van 
Toekomstbeeld en Energieagenda; 

3. bij de Perspectiefnota voor 2017 tot en met 2020 € 200.000 ter 
beschikking te stellen voor de uitvoering van de Energieagenda. 

 
4. Doelstelling programmabegroting 

Er zijn stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 (inclusief mobi-
liteit) en de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energie voorziet aan-
toonbaar in een behoefte. 

 
5. Eerdere behandeling  

Op 6 januari 2016 zijn in een beeldvormende ronde de kernprincipes (het ka-
der) van Toekomstbeeld en Energieagenda met de commissie Duurzaamheid 
gedeeld. 

 
6. Bevoegdheden PS en doel behandeling  

Het vaststellen van de Startnotitie is een bevoegdheid van Provinciale Staten. 
Conform de motie van november 2011 worden alle Startnotities aan Provinci-
ale Staten voor gelegd. De Startnotitie beschrijft de uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van Toekomstbeeld en Energieagenda. 
 

7. Verdere behandeling PS  
In de eerste fase (zie 8.) wordt Provinciale Staten uitgenodigd als toehoor-
der. In de tweede fase wordt een werksessie georganiseerd, waarin de Com-
missie Duurzaamheid provinciale gezichtspunten mee kan geven ten behoeve 
van de ontwikkeling van Toekomstbeeld en Energieagenda. Tevens zal in de-
ze fase de voortgang aan Provinciale Staten gerapporteerd worden. Aan het 
eind van de tweede fase hebben Provinciale Staten een besluitvormende rol; 
Provinciale Staten stellen de ambities uit het Toekomstbeeld vast.  
In de derde fase zullen Toekomstbeeld en Energieagenda worden gepresen-
teerd. Deze presentatie zal plaatvinden aan en met alle potentiele partners, 
als opmaat voor besluitvorming door de partners over participatie aan de uit-
voering van de gezamenlijke Energieagenda. Daarna zal in een beeldvormen-
de ronde mogelijkheid zijn om in de commissie Duurzaamheid te discussiëren 
over de rol en taken van de provincie. Gedeputeerde Staten zullen beslissen 
over de rol van de provincie in de uitvoering van de Energieagenda. 

 
8. Korte toelichting op voorstel  

In de startnotitie is een fasering opgenomen met drie fasen:  
Fase 1) gedeelde kennisbasis en vraagstelling.  
In deze voorbereidende fase wordt samen met partijen uit het gebied een 
gezamenlijke kennisbasis gecreëerd ten behoeve van het ontwikkelen van het 
Toekomstbeeld en de Energieagenda en om de specifieke Flevolandse niche 
boven tafel te krijgen.  
Fase 2) Vorming Toekomstbeeld en Energieagenda   
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Het Toekomstbeeld schetst een perspectief met ambities. De Energieagenda bevat de actielij-
nen die nodig zijn om dit Toekomstbeeld dichterbij te brengen en het bevat de rollen en taken 
die partijen kunnen vervullen om bij te dragen aan de uitvoeringen de actielijnen. Ook bevat 
het de governance van de samenwerking. 
Fase 3) Agendasetting en commitment 
De eindproducten Toekomstbeeld en Energieagenda zullen breed gedeeld worden met alle be-
trokken partijen, zodat zij aansluitend een beslissing kunnen nemen over hun rol en taak in de 
uitvoering van de Energieagenda. 
      

9. Beoogd effect 
Bewoners en bedrijven van Flevoland profiteren van de energietransitie, de CO2-uitstoot ver-
mindert en de Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.  

 
10. Argumenten 

1.1. Provinciale Staten stellen alle Startnotities vast 
Conform de motie van november 2011 worden alle Startnotities aan Provinciale Staten ter 
vaststelling voorgelegd. Met deze Startnotitie wordt tevens voldaan aan de toezegging van 
de gedeputeerde om de startnotitie voor de ontwikkeling van Toekomstbeeld en Energie-
agenda voor te leggen. 

1.2. De planning van de Startnotitie is in lijn met de motie 
De motie van 3 november 2015 vraagt om versnelling van de Energieagenda. In de planning 
is deze agenda in oktober 2016 gereed, conform de toezegging van de gedeputeerde. 

1.3. De aanpak zoals beschreven in de Startnotie is in lijn met de Omgevingsvisie 
De kernprincipes en werkwijze van de Energieagenda sluiten volledig aan op die van de Om-
gevingsvisie. Hiermee is de aanpak van de energieagenda het eerste beleidstraject dat vol-
gens de principes van de Omgevingsvisie vorm wordt gegeven.   
 

2.1. Kosten voor de versnelling van de Energieagenda inzichtelijk 
De Provinciale Staten hebben met de motie van 3 november 2015 gevraagd om inzicht te 
geven in de kosten die ontstaan door de versnelling van de energieagenda. Om de versnel-
ling van de Energieagenda mogelijk te maken is versterking van het projectteam noodzake-
lijk.  Dit vindt plaats via inhuur van personeel (0,9 fte) en via extra procesondersteuning 
door een extern bureau. Het voorstel is om de benodigde, aanvullende middelen voor 2016 
te dekken uit de stelpost nieuw beleid. 
 

3.1. De uitvoering van de Energieagenda is een langdurig proces, wat ook meerjarig aanvullen-
de middelen vereist. 

 Ook na 2016 zijn er aanvullende middelen nodig om verder invulling vanuit de provincie te 
geven aan de gekozen actielijnen. Het voorstel is om deze middelen mee te nemen in de 
Perspectiefnota 2016 – 2020. 

 
11. Kanttekeningen  

1. Het proces van de ontwikkeling van het Toekomstbeeld en de Energieagenda vraagt grote 
mate van flexibiliteit 
Geheel in lijn met de Omgevingsvisie, worden Toekomstbeeld en Energieagenda vormgegeven 
samen met partners uit het gebied. De provincie is voor de uitvoering van de Energieagenda in 
grote mate afhankelijk van partners uit het gebied. Het is de intentie om door middel van part-
nerschappen de Energieagenda uit te gaan voeren. Doordat partijen uit het gebied worden uit-
genodigd om de inhoud en samenwerking gezamenlijk vorm te geven, heeft het proces zowel 
inhoudelijk als procesmatig een grote mate van onvoorspelbaarheid. Dit vraagt flexibiliteit van 
de provincie.  
Beheersmaatregel 1. Door een kopgroep van partners in te stellen die meewerken en meeden-
ken zal het makkelijker aansluiting gevonden worden bij wat leeft in de regio dan wanneer de 
provincie alleen de inhoud en de samenwerking zou ontwikkelen 
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Beheersmaatregel 2. Provinciale Staten worden over de voortgang nauw op de hoogte gehou-
den, zodat flexibiliteit gevraagd kan worden indien dit nodig is. 
 

12. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030  1869452  

Begrotingswijziging      1873974  

  

 


